
Yabancı ahıslar İçin Soru Formu 
18 ya ını geçmi  yeni yerle en ki iler tarafından doldurulmalıdır. 

(Basel-Landschaft kantonu içerisinde yerle im yerini deği tirenler ve ba ka kantondan ta ınan AB/EFTA vatanda ları hariç.) 

 
İstenen oturma izninin onaylanması için bu formun doldurulmu  ve imzalanmı  olarak Göçmen Dairesi‘ne (AFM) 
iletilmesi arttır. Oturma izni dilekçenizin i leme konulmasını hızlandırmak için, ba vuru anında formu doldurup Nüfus 
Müdürlüğü‘ne (Einwohnerkontrolle) teslim etmenizi acilen önermekteyiz. Sonrasında Nüfus Müdürlüğü bu formu bütün 
gerekli evraklarla beraber Göçmen Dairesi’ne (AFM) gönderecektir. Bilgilerin korunmasını sağlamak açısından Nüfus 
Müdürlüğü‘nden kapanabilir bir zarf isteyebilirsiniz.  
Doldurulmu  soru formu Göçmen Dairesi´ne ayrı gönderilmek isteniyorsa, ba vurudan en geç üç gün sonra belirtilen 
adrese yöneltilmelidir: Amt für Migration, Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf 

 

İlgili Ki i 

Pasaporta göre soyisim: __________________________________ Uyruk: ________________________________ 

Pasaporta göre isim: ________________________________ Doğum tarihi: __________________________ 

 

1. İkâmet Amacı 

  Ҫalı mak için                          İ  sözle mesinin fotokopisi eklenmelidir. 

  Aile birle imi                   İ siz yerle im                 Eğitim amaçlı  

  ____________________________________________________________________ile evlilik hazırlığı 

  Ba ka amaçla, yani _________________________________________________________________________ 

 

2. Dil Bilgisi ve İsviçre´de Daha Önceki İkâmetler  
(Bu bilgiler, Göçmen Dairesi´nde yapılacak ilk bilgilendirme görü mesini organize etmek için gerekmektedir.) 

• Ana diliniz nedir? _____________________________________________________________________________ 

• Ba ka hangi dillerde konu abiliyorsunuz? 

 
___________________________________________________________________________________________ 

• İsviçre´de daha önceki ikâmet yeriniz ve süresi: 

___________________________________de  ______________________den _______________________kadar 

___________________________________de ___ ___________________den _______________________kadar 

 

3. Sabıkalar 

• İsviçre veya yurt dı ında sabıkanız var mı?  Evet  Hayır 

         Evet ise, karar Almanca çevirisiyle birlikte Göçmen Dairesi´ne ula tırılmalıdır. 

• Yurt dı ında veya İsviçre´de hakkınızda  görülen ceza yargılaması bulunmakta mı?  Evet  Hayır 

Evet ise hangi ülkede? ________________________________________________________________________ 

Hangi makamda?  ____________________________________________________________________________ 

Nasıl bir suç sözkonusu? _______________________________________________________________________ 

 

4. Sonrasında  Çıkabilecek Sorular İçin İleti im Bilgileri 

Telefon numarası: __________________  E-Mail-Adresi: ________________________________________________ 

 

Dilekçe sahibi imzasıyla özellikle sabıkalar ve görülen ceza yargılaması ile ilgili soruları gerçeğe uygun cevapladığını 
tasdik etmektedir. Dilekçe sahibi veya vekili, onanma davasında verdiği yanlı  bilgi veya önemli olayları gizlemesi 
durumunda, ikâmet veya süresiz oturma izninin (Federal Yabancılar Yasası‘nın 62. ve 63. maddeleri gereğince) iptal 
edileceğini dikkate almaktadır.  

 

 

Yer ve tarih: _________________________________     İmza: __________________________________________ 

 


